System radiografii
cyfrowej CR

PROSCAN CR-System

Łatwa adaptacja dla
radiologów z powodu
porównywalnej procedury z
tradycyjnym wywoływaniem
Easy changeover for
the radiographer because
the handling is comparable
to that of films

Pewna diagnoza
prosto z monitora (nawet
przez zdalny dostęp). Nie
potrzeba wydruków
Reliable diagnosis
on the monitor (even
with remote access).
Printouts are not needed

Wyższa precyzja dzięki
najnowszej technologii
i doświadczonemu
zarządzaniu jakością
Highest precision due
to state of the art
technology and certified
quality management

PROSCAN to nowoczesny skaner o wysokiej rozdzielczości do płyt
obrazowych. Dokonuje zamiany informacji zapisanej w wyniku
napromieniowania matrycy na sygnał cyfrowy. Oprogramowanie CONAXX
(w standardowym wyposażeniu) obsługuje skaner CR i automatycznie kieruje
obrazy do systemu PACS. Jeśli PACS nie jest dostępny, najdogodniejszą
alternatywą będzie nasz system obrazowania medycznego PROMIS.
Szybka obróbka dla lepszej jakości
Proces skanowania jest krótki, a szybko obrabiane obrazy RTG pozwalają na
postawienie wiarygodnej diagnozy. Technologia CR ze względu na swoją
wysoką tolerancję długości czasu naświetlania praktycznie eliminuje
przypadki niedoświetlenia lub prześwietlenia kliszy.
Niewielki wydatek
Ta korzystna inwestycja w pierwszym rzędzie uwalnia Cię od kłopotliwej pracy
z chemikaliami, ich dalszej utylizacji oraz konieczności czyszczenia
wywoływarki. Kosztowne wydruki zdjęć są zbędne, jako że monitor
diagnostyczny pozwala na szybką i pewną ocenę. Płyty obrazowe są
wielokrotnego użytku i co więcej możesz używać dotychczasowego aparatu
RTG.
PROSCAN is a modern, high resolution scanner for imaging plates.
It transfers x-ray information saved on the imaging plate into a digital signal.
The CONAXX Software (included in the standard delivery) operates the CRScanner and routes the images automatically to
a PACS. In case you do not have a PACS yet, our PROMIS medical imaging
software would be a favourable alternative.
Rapid imaging for superior quality
Due to the fast scanning process, x-ray images are provided quickly for a
reliable diagnosis. Misdosage and as a result overexposure or underexposure
are almost impossible with this CR-technology due to the high exposure
tolerance.
Small investment
The worthwhile investment brings the immediate benefit of no longer needing
to work with chemicals, the disposal of chemistry and the cleaning of a
processor. Expensive printouts on film are not required, diagnosis can be
done fast and reliably on a diagnostic monitor. The imaging plates can be reused and you can still continue to use your existing x-ray unit.

Zainwestuj teraz i korzystaj
z zalet technologii CR.
Invest now and benefit from the
advantages of CR-technology

Nowy: PROSCAN 35
ze zintegorwanym eraserem
New: PROSCAN 35
with integrated eraser for IPs

Versatile Applications

Medycyna
PROSCAN CR może być używany jako stanowisko,
zintegrowane ze środowiskiem PACS poprzez oprogramowanie
CONAXX lub stanowić osobne rozwiązanie dla prywatneych
gabinetów.
Działanie skanera CR oraz przesyłanie obrazów w ramach
oprogramowania CONAXX czyni PROSCAN bardzo elastycznym
narzędziem. Obrazy są bezpośrednio kierowane do systemu
PACS. Jeśli takowy nie jest dostępny, wówczas można
zastosować wielomodułowe oprogramowanie medyczne typu
PROMIS, w zależności od potrzeb. Podłączenie do
specjalistycznego oprogramowania administracyjnego jest
również łatwe do zrealizowania.
Weterynaria
Podobnie lekarze weterynarii doceniają zalety systemu
PROSCAN CR, zwłaszcza w przypadku przenośnych zestawów
RTG. Nieskomplikowana obsługa i mobilność zestawu (walizka
transportowa w wyposażeniu dodatkowym) upraszczają
procedurę wykonywania zdjęć, zwłaszcza w przypadku dużych
zwierząt. Podczas wizyty w terenie diagnozę można postawić
bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia (np. na podstawie obrazu na
monitorze laptopa), a także bezzwłocznie zaordynować sposób
leczenia.
Human medicine
In human medicine the PROSCAN CR-System could be used either
as independent modality, integrated in a PACS environment via
CONAXX or as a stand alone solution for a private practitioner.
Through the operation of the CR-Scanner and image distribution
with CONAXX Software the PROSCAN can be used very flexibly.
The images are just routed to an existing PACS. If there is no PACS
available yet, a system for diagnosis and archiving of images can be
customized according to the needs of the practice or clinic with
our modular structured PROMIS medical imaging software.
Connections to patient/practice administration software can easily
be realized, too.
Veterinary medicine
Veterinarians appreciate the advantages of the PROSCAN CRSystem as well. Especially when it comes to mobile x-rays. The
uncomplicated handling and the high mobility (transportation case
is available as an accessory) simplify the workflow when x-raying
large animals. A diagnosis can be made on site immediately after
taking the x-ray (e.g. on a laptop monitor) and further treatment
can be initiated right away.

Najwyższa jakość obrazu
we wszystkich typowych
aplikacjach RTG
w medycynie
Best image quality
for all standard x-ray
applications in human
medicine

PROSCAN oferuje
ambitnym lekarzom
weterynarii technologię
CR w zasięgu ręki
PROSCAN offers
affordable CR-Technology
for the ambitious
veterinarian

Niewielkie rozmiary
sprawiają, że PROSCAN
jest systemem mobilnym
Due to its compact design
the PROSCAN is suitable
for mobile applications

Simple Application

Prosta aplikacja – o to w tym chodzi!
Simple application – that’s the way it works!

5. Prezentacja i diagnostyka na
ekranie komputera , np. z
systemem PROMIS PACS
5. Diagnosis on the screen,
e.g. with PROMIS PACS

4. Ułożenie matrycy, proces
skanowania rozpoczyna
się automatycznie
4. Placement of the imaging
plate, the scanning process
starts automatically

Łatwa obróbka zdjęć za pomocą
PROSCAN i CONAXX
Simple workflow with
PROSCAN and CONAXX

1. Naświetlanie płyty obrazowej
(ekspozycja RTG)
1. Exposure of the imaging plate

2. Ustawienie parametrów
skanowania płyty za
pomocą aplikacji
CONAXX
2. Parameter selection and
PROSCAN operation with
CONAXX

3. Wyjęcie płyty obrazowej
(w ochronnej koszulce) z kasety
3. Remove the imaging plate
(in protection sleeve) from
the cassette

PROSCAN CR-System

PROSCAN – opatentowana technologia przyszłości!
Rewolucyjna technologia PCS (Photon-Collecting-System) zapewnia
nieprzeciętnie niski poziom zakłóceń podczas skanowania płyt obrazowych
przy niemal 100 % efektywności. Wysoka rozdzielczość ponad pięciu linii na
milimetr pozwala na dużą dokładność diagnozowania. Wybitną cechą
systemu jest 16 bitowa skala szarości.
PROSCAN CR – System używa wiązkę centrycznego lasera prowadzona w
kierunku matrycy za pomocą obrotowych pięciobocznych pryzmatów.
Ponadprzeciętna rozdzielczość jest wynikiem połączenia wysokiej prędkości
rotacyjnych pryzmatów z centralnie umiejscowionym cyfrowym sensorem
(PMT), który zbiera rentgenoluminescencje (emitowanej przez IP po
aktywacji laserem) i napędu liniowego przesuwającego IP po powierzchni
skanera. Natychmiast po zeskanowaniu zapisany obraz zostaje skasowany.
Matryca może być ponownie użyta, bez potrzeby dodatkowego jej
„wymazywania”.
PROSCAN – patented technology of tomorrow!
The revolutionary PCS-technology (Photon-Collecting-System) ensures
extraordinary low image noise by scanning the imaging plate with
almost 100% efficiency of active radiation. Due to the very high
resolution of more than 5 line pairs per millimetre an exact diagnosis
is ensured. An outstanding feature is the greyscale resolution of 16-Bit.
The PROSCAN CR-System uses a centric laser beam, which is guided
towards the image plate by means of a rotating pentagonal prism.
The high rotation speed of this prism in connection with the
centrally located digital sensor (PMT) that collects the
luminescence radiation (emitted by the IP after being
activated with the laser) and the linear drive that gently
feeds the IP through the scanner ensure the outstanding
resolution. Immediately after scanning the image data
is automatically erased from the imaging plate. The IP
can be used for the next x-ray right away, erasing as
an additional step is not required.

Oryginalna technologia laserowa pozwala na szybkie
skanowanie i natychmiastowe wymazywanie obrazu z płyty
obrazowej (IP)
Scanning in a matter of seconds with patented laser
technology and immediate erasing of image data from the IP

Standardowe ustawienia / Standard settings:
Format / Format
Rozdzielczość / Resolution
18 x 24 cm
10 pixel/mm
24 x 30 cm
10 pixel/mm
35 x 35 cm
10 pixel/mm
35 x 43 cm
10 pixel/mm

Pixel matrix
1800 x 2400 Pixels
2400 x 3000 Pixels
3500 x 3500 Pixels
3500 x 4300 Pixels

Ustawienia dla wys. rozdzielczości / High resolution settings:
Format / Format
Rozdzielczość / Resolution
Pixel matrix
18 x 24 cm
15 pixel/mm
2700 x 3600 Pixels
24 x 30 cm
15 pixel/mm
3600 x 4500 Pixels
35 x 35 cm
15 pixel/mm
5250 x 5250 Pixels
35 x 43 cm
15 pixel/mm
5250 x 6450 Pixels

Wydajność / Scanning capacity (10 pixel/mm):
Format / Format Czas skanowania / Scanning time Wydajność / Capacity
18 x 24 cm
33 sec.
110 IP/h
24 x 30 cm
42 sec.
86 IP/h
35 x 35 cm
66 sec.
55 IP/h
35 x 43 cm
70 sec.
52 IP/h

system akwizycji CONAXX

Wirtualna poczekalnia
umożliwia podgląd
kolejnych zdjęć RTG
The virtual waiting room
provides an overview of
all upcoming x-ray jobs

Selekcja części ciała
pomaga w obróbce
zdjęć
Body part selection
supports creation of
individual scan jobs

Panel zarządzania
zdjęciami pozwala
śledzić postęp
w obróbce
The patient’s job
management screen
provides a status-overview
of the individual jobs

CONAXX – przyjazny interfejs
pomiędzy systemami
PROSCAN i PACS
CONAXX – the user friendly
connection between PROSCAN
and PACS

System akwizycji CONAXX
System akwizycji CONAXX jest dostarczany w standardowym zestawie
i obsługuje cały system PROSCAN CR. Na dotykowym ekranie (w
wyposażeniu dodatkowym) program poprowadzi, w przyjazny sposób,
poprzez proces skanowania zdjęć RTG. System CONAXX zawiera
Image Acquisition Module oraz DICOM store, GDt Data
Input/Response, a także E-mail Modules. Opcja CONAXX MultiClinic-Module pozwala na stosowanie rozbudowanych aplikacji
klinicznych, np. gdy lekarze wymieniają dane między sobą.
Dodatkowo system oferuje następujące funkcje:
Wprowadzanie pacjenta/identyfikacja
ręczne wprowadzanie nowego pacjenta
przyjmowanie danych z sytemu pacjenta/gabinetu poprzez GDT
Automatyczna lista przyjęć (SCU) obejmująca transfer kart
pacjenta (opcjonalnie DICOM Input Module)
DICOM Query (część opcji DICOM Input Module)
Obróbka zdjęć RTG
tworzenie indywidualnych zadań skanowania z selekcją części
ciała, wraz z wyborem odpowiedniego trybu skanowania
automayczne tworzenie wielu zdań za jednym razem
tworzenie zadań ogólnych lub pod kątem pacjenta
Podgląd zdjęć i optymalizacja
podgląd w czasie realnym
funkcja crop (przycinanie obrazu dla redukcji wielkości pliku)
komentarze, obracanie, lustrzane odbicie
automatyczne poziomowanie okna i poglądowy histogram,
regulacja jasności i kontrastu
wybór kilkunastu typowych filtrów
parametryzacja ekspozycji (opcja)
Przesył danych i archiwizacja
obróbka plików DICOM z nagłówkami
sprzężenie aplikacji z serwerami (DICOM Input Module) lub z
danymi pacjenta/przychodni (w zestawie GDT)
eksportowanie danych w formacie DICOM lub innym (jpg, tiff, bmp)
archiwum DICOM – przesyłanie danych DICOM do
systemówPACS (np. PROMIS)
wbudowane “bezpieczne archiwum” z automatycznym ustawieniem
pamięci
drukowanie zdjęć w środowisku Windows lub przesyłanie e-mailem

the CONAXX Acquisition System

CONAXX Acquisition System
The CONAXX Acquisition System is included in the standard delivery
and operates the complete PROSCAN CR-System. On a touchscreen
(optional accessory) the software guides you in a user-friendly
way through the complete workflow according to the process in
a practice or clinic. The CONAXX Acquisition System consists of
the Image Acquisition Module as well as DICOM Store, GDT Data
Input/Response and E-mail Modules. With CONAXX multi-clinic
applications, e.g. when doctors share modalities, can easily be
realized (optional Multi-Clinic-Module). In addition it offers the
following functions:
Patient acceptance / identification
manual entering of new patients
acceptance from patient/practice administration systems via GDT
automatic worklist acceptance (SCU) including transfer of jobs
(DICOM Input Module, optional)
DICOM Query (part of optional DICOM Input Module)
Creation of x-ray jobs
creation of individual scan-jobs with body part selection,
incl. allocation of correct scan mode
automated creation of multiple scan-jobs in one step
general and patient orientated job management
Image preview and optimization
realtime image preview
“crop”-function (cutting of images for data reduction)
comments, turn, flip, mirror, L/R-signs and annotations
automatic window levelling and visual histrogram
brightness and contrast
selection of several standard filters
x-ray journal with automatic transfer of dose-area-product
(optional)
Data transfer and archiving
creation of DICOM-file with header information
feedback to worklist-server (DICOM Input Module) or patient/
practice administration system (GDT Data Input/Response
Module incl.)
image export as DICOM or in other formats (JPG, TIFF, BMP)
DICOM Store - transfer of images to a DICOM compliant PACS
(e.g. PROMIS)
internal “safety-archive” with automatic memory adjustment
printing images on Windows printer or sending images by email

Możliwość
selekcjonowania zdjęć
według ich statusu
In the General Job
Management jobs can
be selected according
to their status

Na podglądzie obraz
może być obrabiany
i optymalizowany
In the preview the
image can be processed
and optimized

Po zakończeniu
obróbki mamy
możliwość
zdefiniowania
dalszych kroków (np.
przesłania zdjęcia do
oprogamowania
PROMIS)
At the end of the
workflow further steps
are defined (e.g. routing
to PROMIS)

Dane techniczne:
Rozdzielczość:

Max. szerokość płyty obrazowej:
Wymiary (Wys/Szer/Głęb):

różni się w zależności od
rozmiaru i typu płyty obrazowej
12,5 µm
(odpowiednio 40 Lp/mm)
35 cm
39 cm x 38 cm x 52 cm

Ciężar:
Instalacja:
Hałas:
Zakres temperatury:
Zasilanie:
Pobór energii:
Norma bezpieczeństwa lasera:
Dodatkowe informacje:

20,4 kg
stół
ok. 49 dB(A)
+10 do +30 °C
100-240 V / 50-60 Hz
120 W
I (EN60825-1)
zintegrowany port drukarki

Najmniejszy rozmiar pixela:

Interfejsy:
Integracja z istniejącymi PACS / RIS / HIS
Przejmowanie list zadań (DICOM)
Połączenie z istniejącym systemem porzez GDT/BDT
Standardowy zestaw zawiera:
oprogramowania CONAXX zawierające następujące moduły:
Standard, DICOM Store, GDT/BDT Data Input/Response & E-mail
2 płyty obrazowe o wymiarach 18 x 24 cm / 24 x 30 cm (do wyboru)
2 płyty obrazowe o wymiarach 35 x 35 cm / 35 x 43 cm (do wyboru)
8 koszulek ochronnych (odpowiednich do rozmiarówpłyt)
Kabel USB (3m) i sieciowy

Technical Data
Resolution:
Smallest physical pixel size:
Max. infeed width:
Dimensions (H/W/D):
Weight:
Installation:
Noise:
Temperature range:
Power supply:
Electrical connected load:
Laser protection class:
Further detail:

varies depending on size
and type of imaging plate
12,5 µm
(respectively 40 Lp/mm)
35 cm (14”)
39 cm x 38 cm x 52 cm
(15 1/3” x 15” x 20 1/2”)
20,4 kg
table top
approx. 49 dB(A)
+10 up to +30 °C (+50 up to +86 °F)
100-240 V / 50-60 Hz
120 W
I (EN60825-1)
integrated printer port

Interfaces:
Integration in exisiting PACS / RIS / HIS
Takeover of worklists (DICOM)
Connection to existing system via GDT/BDT
Standard delivery includes:
CONAXX software, including the following modules:
Standard, DICOM Store, GDT Data Input/Response & E-mail
2 imaging plates 18 x 24 cm / 24 x 30 cm, at buyer’s option
(8” x 10” / 10” x 12”)
2 imaging plates 35 x 35 cm / 35 x 43 cm, at buyer’s option
(14” x 14” / 14” x 17”)
8 protection sleeves (according to chosen formats)
Connecting cable (3m) for USB and power supply

Dodatkowe wymagania (akcesoria):
Komputer PC
Monitor diagnostyczny
Nośnik do zapisywania danych
Kasety RTG bez ekranów wzmacniających

Additional requirements (accessories):
PC
Diagnostic monitor
Imaging storage
Film cassettes without intensifying screens

Zalecane wymagania sprzętowe :
Procesor 2,0 GHz
1 GB pamięci głównej (RAM), optymalnie 2 GB
80 GB wolnej pamięci na dysku twardym (zalecane >400 GB)
System operacyjny Windows 2000™, Windows XP™ lub Windows Vista™
USB 2.0
Opcjonalnie: połączenie sieciowe TCP/IP

Recommended PC-system requirements:
2.0 GHz processor
1 GB main memory (RAM), better 2 GB
80 GB free hard disk space (recommendation >400 GB)
Operating system Windows 2000™, Windows XP™ or Windows Vista™
USB 2.0
optional: TCP/IP-connection to network
PROTEC GmbH & Co. KG · medical systems
Lichtenberger Straße 35 · D-71720 Oberstenfeld
Tel.: +49 (0) 70 62/92 55-0
Fax: +49 (0) 70 62/2 26 85
e-mail: protec@protec-med.com
http://www.protec-med.com

To tu powstaje innowacyjna
technologia medyczna.
This is where innovative
medical technology is produced.

